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األول من نوعه في أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط
وزارة التعاون الدولي والمجلسسا القسسومي للمسسرأة والمنتسسدا اتصتدسسالع العسسالمي يطلقسسون محفسسس سسسد
الفجوة بين الجنسين في مدر
أطلقت وزارة التعاون الدولي ،والمجلا القومي للمرأة ،بالتعاون مع المنتدا اتصتدالع العالمي« ،محفس
سد الفجوة بين الجنسين في مدر» ،كأول لولة في أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط ،وهو نموذج للتعاون
بين القطاعين الحكومي والخاص ،لدعم جهول الحكومات ومجتمع األعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية
وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في كافة المجاتت .
وتعليقًا على هذا الحدث ،أكدت الدكتورة رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولي ،أن إطالق «محفس سد الفجوة
بين الجنسين في مدر» ،يسلط الضوء على التسام الحكومة المدرية بتطبيق السياسات واإلصالحات
أمرا بالغ األهمية والتأثير على لفع النمو
الهيكلية لدفع أجندة التمكين اتصتدالع للمرأة ،باعتباره ً
اتصتدالع وتحقيق األهداف التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي ،أن «محفس سد الفجوة بين الجنسين» يعسز التعاون بين األطراف ذات
الدلة من القطاعين الحكومي والخاص لتشكيل رؤية محلية واضحة ،ووضع خطط صائمة على اتحتياجات
العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين ،مشيرة إلى أن إطالق محفس سد
الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدا اتصتدالع العالمي ،يدفع نحو تحقيق الهدف الخاما من أهداف
التنمية المستدامة والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ،عبر المشاركة بين
القطاعات المختلفة واألطراف ذات الدلة.
من جانبها أضافت الدكتورة مايا مرسي ،رئيا المجلا القومي للمرأة ،أن «محفس سد الفجوة بين
الجنسين في مدر» سيندرج تحت محور التمكين اتصتدالع للمرأة ضمن إطار اتستراتجية الوطنية
لتمكين المرأة  ،2030موضحة أن إطالق المحفس سيعمل على تعسيس الفرص اتصتدالية للنساء لتمكينهن
من التعافي من جائحة كوفيد ،19-كما أن تطبيقه بما يتناسب مع ظروف السوق المدرية يعد ً
لليال آخر
على تعسيس جهولنا المنسقة واتستراتيجية لتحقيق تأثير ذات كفاءة وفعالية.
وتعمل المندة على مساعدة صالة مجتمع األعمال من القطاعين الحكومي والخاص على وضع مسارات
مبتكرة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعسيس التنوع والشمول وتحسين صدرة األفرال واألسر على تطوير
أحوالهم المعيشية من خالل الحراك اتصتدالع ،وذلك بتحقيق أربعة أهداف رئيسية ،هي إعدال النساء
لسوق عمل ما بعد جائحة كوفيد ،19وسد الفجوات بين الجنسين في األجور بين القطاعات ولاخلها،
وتمكين المرأة من المشاركة في القوا العاملة ،ولعم تواجد مسيد من النساء في المناصب اإللارية
والقيالية .

وتعد جمهورية مدر العربية أحدث لولة تلتسم بهذا النموذج إلى جانب ثماني حكومات أخرا ،وستتولى
وزارة التعاون الدولي والمجلا القومي للمرأة اإلشراف على محفس سد الفجوة بين الجنسين ،كما سيقوم
رؤساء تنفيذيون من القطاع الخاص في الدولة باتخاذ إجراءات فعالة لتعسيس تمكين المرأة اصتداليًا في
المناصب القيالية.
من ناحيتها صالت السيدة /سعدية زاهيدع ،المدير العام ورئيا مركس اتصتدال والمجتمع الجديد بمنتدع
اتصتدال العالمي ،إن مدر صامت في السنوات األخيرة باستثمارات هائلة في بناء رأس المال البشرع من
خالل زيالة نسبة التحاق المرأة بالتعليم العالي ،مشيرة الي أن محفس سد الفجوة سيدعم الجهول المحلية
إلطالق اإلمكانات الكامنة للمرأة في اتصتدال المدرع" ،معربة عن تقدير المنتدا اتصتدالع العالمي
لمدر باعتبارها أول لولة فى أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط تنضم إلى الشبكة العالمية لمحفس سد الفجوة
بين الجنسين.
وتشارك أربع شركات صطاع خاص كبرا في رئاسة «محفس سد الفجوة بين الجنسين» وهي البنك التجارع
الدولي وشركة القلعة القابضة ومجموعة ترافكو وشركة للتا القابضة ،كما يشارك ما يدل إلى  100شركة
خاصة في مختلفة القطاعات ،وخبراء المجتمع المدني ،وتسعى المندة تستهداف إصرار السياسات والخطط
للنهوض بالتمكين اتصتدالع للمرأة في المجاتت المختلفة وعلى جميع المستويات ،من خالل وضع خطط
صائمة على اتحتياجات ومعالجة أوجه القدور التي تعوق المشاركة اتصتدالية الكاملة لإلناث.
من جهته شارك هشام عس العرب ،رئيا مجلا إلارة البنك التجارع الدولي ،بتعليقه صائال "إنني في غاية
الفخر للمشاركة في هذه المبالرة العالمية الهامة ،تسيما وأن الفجوة بين الجنسين بجميع أشكالها تعد
عبرا عن فخره بإنجازات البنك التجارع الدولي والخطوات
تحد ًيا في كثير من المجتمعات منذ صرون" ،م ً
التي اتخذها لتحفيس مشاركة النساء لاخل البنك باإلضافة إلى مساعدتهم على تنمية أعمالهم وخلق فرص
نمو من خالل إتاحة الخدمات المالية للسيدات أصحاب المشروعات.
وصال هشام الخازندار ،الشريك المؤسا والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة" ،إنه يشرفني أن يتم
سا مشاركًا لمحفس سد الفجوة بين الجنسين إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط ،وزيرة التعاون
اختيارع رئي ً
الدولي ،والدكتورة مايا مرسي ،رئيا المجلا القومي للمرأة ،والعديد من صالة القطاع الخاص ،حيث تشتد
الحاجة إلى هذه المندة لتنسيق وتوحيد الجهول بين القطاعين الحكومي والخاص إلطالق اإلمكانات الكامنة
للمرأة كشريك رئيسي في اصتدالنا وتحقيق المساواة بين الجنسين" .
وتابع :في شركة القلعة نؤمن لائ ًما بمبدأ القيالة بالقدوة لذلك لدينا  %25من اإلناث في مجلا اإللارة
والمناصب القيالية من خالل الشركات التابعة ،وهذه مسألة أنا شغوف بها وأتطلع إلى التعاون مع الدكتورة
رانيا المشاط وزمالئي من القطاع الخاص لتطوير طرق عملية للمضي صد ًما نحو تعسيس التمكين اتصتدالع
للمرأة وتسريعه بشكل كبير ،باإلضافة إلى سد الفجوات القائمة بين الجنسين".
في ذات السياق صال السيد /كريم الشيتي ،نائب رئيا مجلا إلارة مجموعة ترافكو الدولية القابضة" ،إنه
لشرف المشاركة في هذه القضية النبيلة والمبالرة العالمية لتحفيس سد الفجوة بين الجنسين ،ومهمتنا تتمثل

في تقديم حلول عملية وخطة عمل مبنية على اتحتياجات المحلية ،تواجه التحديات الثقافية واتجتماعية
المختلفة حتى الوصول إلى هدفنا المتمثل في تضييق الفجوة بين الجنسين بشكل كبير مع تمهيد الطريق
نحو تغيير ثقافي لائم".
وعلقت السيدة /نيفين الطاهرع ،رئيا شركة للتا شيلد لالستثمار ،صائلة "إن إطالق محفس سد الفجوة بين
الجنسين في مدر يأتي في توصيت متميس لالستفالة من الثورة الدناعية الرابعة في رسم المعايير الخاصة
بنا للذكاء اتصطناعي وتدعيم اللغة العربية" .
وتم تدميم محفس سد الفجوة بين الجنسين لتحديد الفجوات اتصتدالية الرئيسية بين الجنسين ،وتطوير
مساهمات القطاعين الحكومي والخاص لتضييق هذه الفجوات ،وإلسام األطراف ذات الدلة من القطاعين
الحكومي والخاص بخطة عمل مدتها ثالث سنوات ،باإلضافة إلى ضرورة إشراك الشركات في لراسة
الجدوا للنهوض بالمساواة بين الجنسين في القوا العاملة ،واتخاذ إجراءات بشأن مشاركة المرأة وتنمية
مهاراتها وأجورها وصيالتها ،بينما تقول الحكومات سياسات ومبالرات جديدة وتتابع التقدم.
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ما هو نموذج محفس سد الفجوة بين الجنسين؟
محفس سد الفجوة بين الجنسين بالمنتدا اتصتدالع العالمي عبارة عن مندة تعاون وطنية تضم القطاع
الحكومي والخاص وتشرك الحكومات والشركات الخاصة في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات اتصتدالية
بين الجنسين .
ويساعد النموذج صالة القطاعين الحكومي والخاص على تدميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد
القوا العاملة ولفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعسيس صدرة األسر واألفرال على تحسين
لخولهم من خالل الحراك اتصتدالع .

من هم األطراف ذات الدلة بمحفس سد الفجوة بين الجنسين في مدر؟
هيكل الحوكمة لمحفس سد الفجوة بين الجنسين في مدر هو كالتالي :

ما هي أهدافه على المستويين الوطني والدولي؟
على المستوا الوطني يركس النموذج على  4أهداف رئيسية
-

إعدال النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19
سد الفجوات بين الجنسين في األجور بين القطاعات ولاخلها
تمكين المرأة من المشاركة في القوا العاملة
تمكين المسيد من النساء للمشاركة في اإللارة والقيالة

على المستوا الدولي فإن المحفس في كل بلد هو جسء من الشبكة العالمية إليجال حلول مشتركة لسد الفجوة
من خالل المنتدا اتصتدالع العالمي .
كيف يتم تطبيق نموذج المحفس على السياق المحلي لكل لولة؟
يسبق المحفس تحليل نظام على مستوا الدولة بالتنسيق مع األطراف ذات الدلة الرئيسيين والمنسقين
المحليين ،على المستويين الكمي والنوعي.

...........................
وزارة التعاون الدولى
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The Ministry of International Cooperation, the National Council for
Women and the World Economic Forum launch Egypt’s Closing the
Gender Gap Accelerator, the first in Africa and the MENA Region.
The Ministry of International Cooperation, the National Council for Women,
and the World Economic Forum, have launched “Closing the Gender Gap
Accelerator”, a national public-private collaboration model which enables
governments and businesses to take decisive action on closing economic
gender gaps. The Model supports public and private leaders in shaping
innovative pathways to promote gender equality, diversity, inclusion and
economic mobility, which is central to Egypt’s reform agenda. Egypt is the
first country in Africa and the Middle East to launch this unique publicprivate collaboration model supported by the World Economic Forum’s
platform. The Accelerator focuses on four key objectives; preparing women
for the post COVID-19 world of work, closing gender gaps in remuneration
between and within sectors, enabling women’s participation in the labour
force, and advancing more women into management and leadership roles.

H.E Dr. Rania Al-Mashat, Minister of International Cooperation, said, “The
launch of Egypt’s Gender Gap accelerator highlights the Government of
Egypt’s continuous commitment to apply required policies and structural
reforms to push the gender agenda and empower Egyptian women, as
women’s participation in the economy is macro-critical. The Gender
Accelerator will bring together multi-stakeholder actors across the public and
private sectors to generate local insight, develop local needs-based action

plans and drive their execution”. Minister Al-Mashat added, “Leveraging on
the World Economic Forum’s global platform, the accelerator will indeed
help expedite the implementation of SDG5 across sectors in Egypt and serve
as a multi-stakeholder platform”.

“Closing the gender gap accelerator will be the hub for all the initiatives that
fall under the Women’s Economic Empowerment Pillar of the Egyptian
National Strategy for the Empowerment of Women 2030”, said Dr Maya
Morsy, President of the National Council for Women, “It will also be the
enabler for the economic opportunities for women to recover from the
Covid19 pandemic. Adapting this tool to the Egyptian context is another guide
that is used to enhance our own strategized & coordinated efforts for an
effective and efficient outcome”.

Applying a model of public-private collaboration on workplace gender parity
developed by the Forum, Egypt is the latest country committing to action
alongside eight other governments that have adopted the model. Closing the
Gender Gap Accelerator will be led by the Ministry of International
Cooperation and the National Council for Women from the government side.
From the private sector, four leading CEOs covering a wide spectrum of
business will lead the accelerator towards the advancement of women’s
economic empowerment.

“Egypt has made tremendous investments in its human capital foundation by
expanding women’s higher education in recent years. The accelerator will
support local efforts to unleash the full potential of women in the Egyptian
economy” said Saadia Zahidi, Managing Director and Head of the Centre for
the New Economy and Society at the World Economic Forum. “The World
Economic Forum is delighted Egypt will be the first country from the region
to join the global network of Closing the Gender Gap Accelerators”.

Closing the Gender Gap Accelerator is designed to identify key economic
gender gaps, develop public- and private-sector interventions for narrowing
these gaps, and commit relevant stakeholders from both sectors to a threeyear action plan. Central to this effort will be engaging companies on the
strong business case for advancing gender parity in their workforces and
taking action on promoting women’s participation, advancing their leadership
skills and wages, while the government drives new policies and initiatives as
well as tracks progress.

Co-Chaired by Private Sector Representatives namely, the Commercial
International Bank, Qala’a Holdings, Travco Group International, and Delta
Investment Holdings, the Accelerator platform will engage with up to 100
private companies in various economic sectors, in addition to civil society
experts- targeting the endorsement of policies and plans to advance women
economic empowerment in the different fields and at all levels. This brings
together multi-stakeholder actors across the public and private sectors to
generate in-depth local assessment, as well as develop needs-based policies,
and action plans to address all deficiencies hindering complete and equal
female economic participation.

"I am extremely proud of our participation in such an important global
initiative. Gender gaps of all forms have been an issue plaguing our societies
for centuries; said Mr. Hisham Ezz Al-Arab, Chairman CIB Egypt. At CIBEgypt, we take pride in our achievements and strides when it comes to not just
empowering women within our own ranks but also to empower women to
grow and create jobs within their respective fields through access to a wide
array of financial services.”

“It’s an honor to be named Co-Chair of the World Economic Forum’s Gender
Gap Accelerator in Egypt, alongside HE Minister Dr. Rania Al Mashat,
Minister of International Cooperation, Dr. Maya Morsi, Chair of the National
Council for Women, and several esteemed private sector leaders. This timely
and much-needed platform will help bring together and support individual
efforts amongst the public and private sectors to unlock the full potential of
women as major participants in our economy and achieve gender equity. At
Qalaa, we have always believed in leading by example and as such we have
25% female representation on our Board and women in leadership positions
across our subsidiaries. This is an issue I am passionate about and I look
forward to collaborating with Minister Al Mashat and my private sector peers
to develop practical ways to move forward and significantly advance and
accelerate women economic empowerment, and close the existing gender gaps
in Egypt.”; added Hisham El-Khazindar, Co-Founder & Managing Director,
Qalaa Holdings.

“It’s an honor representing such a noble cause and being part of the global
initiative accelerating the closing gender gap; said Mr Karim el Chiaty, Vice
Chairman, Travco Group International Holding. Our mission is introducing
practical solutions and a monitored action plan built on local needs while
facing the different cultural and social challenges until reaching our target of
significantly narrowing the gender gap while paving the road for an enduring
culture change.”

“The launch of the gender accelerator comes at excellent timing to take
advantage of the 4th industrial revolution to draw on the use of Artificial
Intelligence (AI), Arabic language and literacy all at once”; commented Ms.
Neveen El Tahri; Chairperson Delta Shield/Inspire.

1.

What is “Closing the Gender Gap Accelerator” Model?

•
The World Economic Forum’s Accelerator is a national public-private
collaboration platform which engages governments and businesses in taking
take action on closing economic gender gaps.

•
The Model helps Public and Private leaders to design innovative
pathways for growth, shape tomorrow’s education and workforce landscape,
and push gender parity, diversity, inclusion and economic mobility.

2.

Who are the key stakeholders in Egypt?

•

The Accelerator in Egypt is governed through the following structure:

3.

What are its objectives on both the national and international levels?

•

On the national level: The model currently focuses on 4 main objectives:

a.

Preparing women for the post COVID-19 world of work,

b.

Closing gender gaps in remuneration between and within sectors,

c.

Enabling women’s participation in the labour force, and

d.

Advancing more women into management and leadership.

•
While on the international level: it is seen that each country’s
accelerator is part of the global network for co-creating solutions through the
World Economic Forum’s Platform.

4.

How is the Accelerator model applied to each country’s local context?

The Accelerator is preceded by a System Analysis done on the country level;
in coordination with key stakeholders and local coordinators. The System
Analysis includes both Quantitative and Qualitative Analyses.
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